
DESTAQUES: 

Exposição do Santíssimo - 17h30, todos os Sábados 

2 de Junho - Grupo de Reflexão Sinodal - 19h (Sala de reuniões) 

4 de Junho - Grupo “Jesus da Galileia” (Renov. Carismático) - 21h (Igreja) 

  EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

(Mt 28, 16-20) 

Naquele tempo, os Onze discípulos partiram para a Galileia, em direcção 

ao monte que Jesus lhes indicara. Quando O viram, adoraram-n’O; mas 

alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-Se e disse-lhes: «Todo o poder 

Me foi dado no Céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, baptizando-

as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir 

tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tem-

pos».    

Palavra da salvação 

«Baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo»    

A fé, enquanto atitude humana, não pode deixar de ser um acto inteligente e 

livre. 

Às vezes, quando ouvimos o mandato final de Jesus ao seus discípulos: “Ide e 

ensinai todas as nações…” ficamo-nos pela primeira parte, pelo “ensinar”. 

É evidente que nada pode acontecer em nós sem a nossa compreensão e con-

sequente adesão de coração. Mas esquecemo-nos que isso não é suficiente. 

Podemos conhecer o Bem. Podemos até desejá-lo intensamente. Mas o mais 

importante é sempre saber se somos ou não capazes de o fazer… 

A vida cristã é, por definição, o abraçar de um caminho que nos ultrapassa, o 

caminho de Jesus (“amai-vos uns aos outros como Eu vos amei”) que só Ele 

pode tornar possível. E é por isso que sem Baptismo, sem dom do Espírito, 

nada de novo acontece verdadeiramente em nós… 
 

Tens consciência da acção do Espírito Santo na tua vida? 
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No próximo Domingo, dia 7 de Junho, celebramos a Solenidade do Corpo de 
Deus. Esta Festa, instituída na segunda metade do Séc. XIII, sublinha o lugar 
central da Eucaristia na vida cristã. 
A vida cristã é uma vida vivida com Jesus e para Jesus, na certeza de que Ele 
está realmente “connosco até ao fim dos tempos”, particularmente quando 
“dois ou três se reúnem em Seu nome” e sobretudo quando o fazem para reali-
zar o que Ele nos disse: “Fazei isto em memória de Mim”. 
Percebendo nós que o “isto” deste pedido de Jesus não se refere meramente 
ao gesto ritual, mas ao que Ele significa: a entrega total da vida na obediência 
ao Pai e no serviço Aos irmãos.  
O que Jesus nos convida a fazer em Sua memória é a viver a nossa vida como 
Ele, de acordo com o mandamento novo que nos deixou: “Amai-vos unas aos 
outros, como Eu vos amei”! 
 

Na Cidade de Lisboa a Celebração do Corpo de Deus ganha uma visibilidade 
particular na Procissão do Corpo de Deus. 
A dimensão desta Procissão, pela quantidade de pessoas que habitualmente 
congrega e pela dignidade de que se reveste, manifestada no profundo 
ambiente de oração que envolve todos os que nela participam, fazem dela um 
momento muito significativo de afirmação da nossa fé no coração da Cidade e, 
por isso, também de evangelização. 
A Procissão do Corpo de Deus será, assim, não apenas ocasião de vivermos 
intensamente a nossa fé, mas também de a testemunharmos. 
Em tempo de caminhada sinodal, de uma Igreja que se quer em saída para 
chegar a todos, a Procissão, pela sua dimensão e dignidade, poderá ser uma 
maneira de Deus tocar o coração daqueles que venham a ser surpreendidos 
por ela… 
A Procissão sai da Sé às 17h00 e termina também aí com a Benção do Santís-
simo Sacramento cerca das 18h30. Participemos: sigamos o Senhor! 
 

         Pe. Luís Alberto 



À MESA DA PALAVRA - Domingo da Santíssima Trindade - Ano B  

1. LEITURA DO LIVRO DO DEUTERONÓMIO (Deut 4, 32-34.39-40) 

Moisés falou ao povo, dizendo: «Interroga os tempos antigos que te precede-

ram, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Dum extremo 

ao outro dos céus, sucedeu alguma vez coisa tão prodigiosa? Ouviu--se por-

ventura palavra semelhante? Que povo escutou como tu a voz de Deus a 

falar do meio do fogo e continuou a viver? Qual foi o deus que formou para si 

uma nação no seio de outra nação, por meio de provas, sinais, prodígios e 

combates, com mão forte e braço estendido, juntamente com tremendas 

maravilhas, como fez por vós o Senhor vosso Deus no Egipto, diante dos vos-

sos olhos? Considera hoje e medita em teu coração que o Senhor é o único 

Deus, no alto dos céus e cá em baixo na terra, e não há outro. Cumprirás as 

suas leis e os seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para seres feliz, tu 

e os teus filhos depois de ti, e tenhas longa vida na terra que o Senhor teu 

Deus te vai dar para sempre».   

Palavra do Senhor 

«O Senhor é Deus, no alto dos céus e cá em baixo na terra, e não há outro»     

A capacidade de nos maravilharmos com Deus é o primeiro sinal de que esta-

mos perto de O conhecer. Porque só um Deus que nos surpreende é um verda-

deiro Deus. Um Deus que pode ser compreendido e explicado por nós está 

muito aquém da verdade de Deus.  

Pois o que é próprio de Deus é justamente a Sua transcendência, a incapacida-

de de O abarcarmos e, por isso mesmo, “controlarmos” pela nossa inteligência. 

A grandeza de Deus,  ainda que vagamente intuída,  esmagar-nos-ia se  este 

Deus não fosse um Deus de Amor. E é aí, na grandeza do Amor que é próprio 

d’Ele, que Deus Se nos revela em toda a sua verdade.  

Um Deus assim não pode ser senão Único: “O Senhor é o único Deus, no alto 

dos céus e cá em baixo na terra, e não há outro!”. 
 

A contemplação de Deus faz parte da tua oração diária? 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 32 (33), 4-6.9.18-20.22   

  Refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança.  

 A palavra do Senhor é recta, 

da fidelidade nascem as suas obras. 

Ele ama a justiça e a rectidão: 

a terra está cheia da bondade do Senhor. Refrão  

A palavra do Senhor criou os céus, 

o sopro da sua boca os adornou. 

Ele disse e tudo foi feito, 

Ele mandou e tudo foi criado. Refrão 

A nossa alma espera o Senhor: 

Ele é o nosso amparo e protector. 

Venha sobre nós a vossa bondade, 

porque em Vós esperamos, Senhor. Refrão  

2. LEITURA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO S. PAULO AOS ROMANOS (Rom 8, 14-17)  

Irmãos: Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 

Vós não recebestes um espírito de escravidão para recair no temor, mas o 

Espírito de adopção filial, pelo qual exclamamos «Abá, Pai». O próprio Espíri-

to dá testemunho, em união com o nosso espírito,de que somos filhos de 

Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros,herdeiros de Deus e herdei-

ros com Cristo; se sofrermos com Ele,também com Ele seremos glorificados. 

Palavra do Senhor 

«Recebestes o Espírito de adopção filial, pelo qual exclamamos: “Abá, Pai”     

Contemplar a grandeza é deixarmo-nos maravilhar pelo Seu Amor por nós. 

Por mais pequeninos que nos sintamos diante d’Ele, Ele quer partilhar connos-

co a sua intimidade: somos verdadeiramente Seus filhos! De facto, recebemos 

“o Espírito de adopção filial, pelo qual clamamos: “Abba, Pai”. 

A grande questão da nossa vida é sempre a de sabermos se nos deixamos ou 

não guiar pelo Espírito que recebemos no dia do baptismo. Trata-se de saber se 

cultivamos e alimentamos a vida de Deus em nós, se fazemos de Deus o nosso 

grande tesouro, fonte da nossa alegria e o segredo da esperança que nos anima. 

A resposta a esta pergunta que constantemente nos devemos pôr não é fácil. E 

deve, acima de tudo, procurar fugir ao erro de a julgarmos já definitivamente 

dada. Tem como critério e medida a nossa adesão ao mistério pascal, a capaci-

dade de fazermos nosso o Amor de Jesus! 
 

O Amor de Jesus é que comanda a tua vida? Sofres com Ele? 


